
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
ELS CIRERERS 

CRITERIS DE BAREMACIÓ ·  Curs Escolar 2020-2021 

Segons el departament d’educació, el criteris de puntuació que s’han d’aplicar a les 
preinscripcions rebudes al centre escolar per al curs 2020-2021 són les següents: 

DOMICILI .- Aquests criteris són excloents i s’aplicarà el més favorable d’ells PUNTS

Quan el domicili habitual es troba a Martorelles 30 punts

Quan el pare, mare o tutor treballen  a Martorelles 20 punts

Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre, però no a la 
seva àrea d’influència 10 punts

GERMANS .- Aquests criteris són excloents i s’aplicarà el més favorable d’ells PUNTS

Quan el germà o germana romangui al centre durant el moment de 
presentar la preinscripció. O pare, mare o tutor legal treballen al centre. 40 punts

SITUACIÓ FAMILIAR PUNTS

Quan el pare, mare o tutor, germà o germana de l ’infant acrediti una 
discapacitat igual o superior al 33 % 10 punts

Per ser família nombrosa o monoparental 15 punts

Quan el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de l’ajut de la Renta 
Garantida de la Ciutadania 10 punts
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Als efectes anteriors, es tindrà en compte el següent : 

• Només es valoraran les circumstàncies acreditatives documentalment. 

• Els criteris generals referents a Domicili i a Germans, són excloents i s’aplicarà el més 
favorable d’ells. 

• Existència de germans al centre ; s’entén que l’ infant que realitza la preinscripció té un germà 
o germana matriculat al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.  

• Acreditació de la situació laboral dels progenitors, tutors o guardadors : s’acreditarà mitjançant 
un certificat d’empresa, contracte laboral o qualsevol altre mitjà que acrediti la situació.  

• Discapacitat de l’alumne, pare, mare o tutor/a, germà o germana superior al 33% : s’acreditarà 
mitjançant el corresponent certificat emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. També 
s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM 

• Condició legal de família nombrosa: s’acreditarà amb el títol corresponent en vigor. 

• Beneficiària de la Renta Garantida de Ciutadania: s’acreditarà mitjançant certificat o document 
que acrediti dita condició.
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